ANEXO VII – (MODELO)
PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2012
OBJETO: Contratação de serviços de limpeza, manutenção e conservação do
edifício sede da Câmara Municipal de Pará de Minas, incluindo fornecimento de
materiais de limpeza e higienização conforme Termo de Referência deste edital.
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TEL:
BANCO:

CRC:
FAX:

EMAIL:
CONTA BANCÁRIA:

Valor mensal referente à mão-de-obra:
(considerar, no mínimo, o piso salarial individual da categoria - faxineira -, conforme
previsto em convenção coletiva vigente, para carga horária semanal de 44horas.)
R$............................... (A)
Valor mensal referente à taxa de administração:
(considerar o percentual respectivo, o qual incidirá exclusivamente sobre o valor
mensal da mão-de-obra, para remunerar a contratada, inclusive quanto a seu lucro)
........... % x R$...................... (A) = R$......................... (B)
Valor mensal referente aos encargos sociais:
(considerar até o valor correspondente, até o total passível de ser pago por força de
lei)
ATENÇÃO: discriminar o valor em planilha a ser anexa à proposta comercial.
R$......................... (C)
Valor mensal referente ao vale-transporte:
(considerar o valor estimado para custear, mensalmente, a parte da empresa
contratada na entrega de vale-transporte para os deslocamentos de ida e volta entre a
residência e a Câmara Municipal)
R$........................... (D)
Valor mensal referente a vale alimentação:
(considerar a Convenção Coletiva de Trabalho)
R$ .................................... (E)
Valor mensal referente a material:
(considerar o valor total geral máximo previsto para ser gasto, a cada mês, com
material)
ATENÇÃO: preencher o quadro respectivo, cuja minuta está ao final deste
Anexo.

R$......................... (F)
Valor mensal referente a equipamento:
(considerar a previsão de custo mensal máxima para alocação, manutenção e
substituição de todos os equipamentos que sejam necessários para o serviço)
R$........................ (G)
Valor mensal referente aos encargos contratuais:
(considerar o valor estimado para custear, mensalmente, todas as despesas
decorrentes da especificação do serviço e não estão individualizados nesta minuta)
R$........................... (H)
Valor mensal referente aos encargos tributários:
(considerar até o valor correspondente, até o total passível de ser pago por força de
lei)
ATENÇÃO: discriminar o valor em planilha a ser anexa à proposta comercial.
R$........................ (I)
Valor total mensal:
(valor meramente de referência para fins de apuração do menor preço,
correspondente à soma dos valores parciais antes indicados)
A + B + C + D + E + F + G + H+I = R$..............................(J)

QUADRO COM RELAÇÃO DE MATERIAL
VALORES

Quantitativo Mensal
Máximo

MATERIAL
Unitário

05 litros

Sabão líquido (detergente – neutro ou maça)

02 litros

Pasta de Pinho

02 litros

Cloro ou Água Sanitária (sem cheiro)

05 litros

Desinfetante

01 vidro ou unidade

Lustra Móvel

03 litros

Limpador Multiuso

01 litro

Removedor de cera

05 litros

Cera Líquida (de melhor qualidade)

Total

02 litros

Álcool (SEM CHEIRO) em gel

02 litros

Produto para limpar carpete

02 pacotes

Esponja de aço

02 unidades

Palha de aço nº 0

04 unidades

Flanela

03 unidades

Pano de chão

12 unidades

Pedra desodorizante

02 quilos

Sabão em pó

05 unidades

Sabão em barra

02 unidades

Bucha dupla-face

05 litros

Sabonete líquido (erva doce)

05 litros

Limpa-vidros

04 litros

Desodorizador de Ar/ Purificador de Ar

2 litros

Amaciante

2 litros

Impermeabilizante para piso paviflex*

3 litros

Produto para limpeza e remoção do piso
paviflex**

01 fardo com 16 pacotes Papel Higiênico, neutro, branco, folhas
simples de 30metros x 10 cm, pacote
com 04 rolos.
contendo 4 rolos – tradicional.

04 fardos

Toalha de papel para as mãos utilizada no
banheiro,
embalagem
contendo
1000
entrefolhas branca, medindo 20 cmx210cm

04 pacotes

Saco de plástico para lixo, resistente, medindo
75mmx105 cm, capacidade para 100 litros,
embalagem com 05 unidades.

04 pacotes

Saco de plástico para lixo, resistente, medindo
63mmx80 cm, capacidade para 50 litros,
embalagem com 10 unidades.

VALOR TOTAL GERAL MÁXIMO MENSAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS CONTADOS APARTIR DA DATA
DA SESSÃO PÚBLICA.

_________________, ___ de _________________de 2012.

(Assinatura do representante legal)

